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Athugagrein 

"til þeirra, fem brüka kynnu Þetta Ever. 

Es hefi egi tekiſt á hendur að femja Þetta ſtaf⸗ 

toféfver af því eg haldi að hinir fullorðnu landar 

mínir muni Þefð víðburfa, og egi mundi eg færaft 

ſoo mífið í fáng, að vilja kenna Þeim nofftar 

nýúngar eður tilbreytfngar við enar ſyrſtu lefttar 

æfingar; hitt er heldur, að eg vildi með fveri 

Þeisu hafa létt nokkud undir með Þeim, er kenna 

eiga börnum að lefa, bared þan ftafrofsfver, ſem 

hingad til hafa verið brükud, ern wil fvo að fegja 

ónýt til annarð, enn rétt til beſs að Eénna barns 

um að Þeffja ſtafina. J Þeim er effi ad finna 

þef jafnt vapandi "tala bófftafanna i aðfvæðunim 

og aðfvæbanna í, orðunum, fem eg hefi leitaft við 

ab fylgja t Everi þejgu og aldúngið et nandfynleg 

í enni fyrftu leſtrar fénuflu hatt til beſs, ab 

cbarninn egi leidiſt og það letjiſt egi, ef fyrir Eoma 

laung atfvæti og orð ſtraf er það hefur lært ab 

Þeffja ſtafino. Já 
{> 
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Alla ydur, fem brüka viljið Þetta kver, vil 

2 biðja að athuga það, er eg nú Þegar mun 

legja: 

1) að þér vandlega geſid gætur að og ſifeldt hafið 

í Byegiu, meðan þér látið borin ſtafa, ljóðs 

greinina“ Í a og á € cg É og fvo fro. eins og 

kennt er i achugagreininnt á tu toblu. 

2) að þér látið bsrnin ætið nefna tyíhljóðends 

arna fem einn hlijödſtaf, eins og Á er í ſem⸗ 

athugagrein. 

3) að þér aldrei „látið boruin Skin víð neina 

toblu fyrri eun þau ſtafa vldſtsdulauſt, eigi einaſta 

xptir rodinni, heldur lika hvert atfvæbi eða orð, 

Ívar ſem i ev gripid. 

M ad þér fiptið hverri toblu Í 2, 8 eg 

enda fleiri parta, ef við tornæm born er að eiga, 

enn látið Þa. þó ad lyftum hafa bana alla, þege 

ap búið er að tæra hvern part fyrir fig áður, 

ö)cað Þér seigi ſtrax fegið bornunum, þvernig 

fiafa á, begar ja ftafa  atfræðin og fvo frv. koma, 

eldur leiðið. Þau til að -fveða að famfvæme því, 

„fem á undan er fomið,.t. d. á Töu toblu bað. 

Eléti „barnið legi: koedid að Því frar, þá-er að 

íputja: hvað fegir:bi að Peſsu á barnið að 

„gÉta fonrað, í Pyi neorſt ſe ſpurt hvað fegir a d7 

að veit / harnid einnig Þeita 3 enn þá munu og fleft 



"Sóti géta kvedid að orðinu „bað, ef Þannig er að 
farið. Likt má við hafa Í atfvæðum með fleiri 

ftsfum. Enn verði maður þef var, að bórnin 

Bafi gleimt því jen áður er lært, má egi leggja 

undir hofud, að lefa upp aptur 

6) ad þér látið börnin læra utanbófar athuga; 

greinina á 19ðu toblu, enn famt egi fyre enn 

Þau eru buin að leja kver þetta til „enda. 

„ Ei kverid brükad ſem nú var greint ætlaf 

eg til að bornin egi einüngis læri betur að tefa, 

Þrlður lífa fljótar 03 med minna. Ómafi fyrir kenn 

ara, og Þetta var tilgángur minn og innileg óft. 

ll — 30ta Ofróber 1814. R 

A p. Gudjonoſon. 



Ber Þannig að nefna: d, fem Í: frá, enn 

a nefnift fem ís maður, é, nefnift je, fem í: 

Ené, enn e fem Í; ſetja; ó nefniſt hardt fem í: 
góður, enn o lint fem i: godz tú nefnift fem 

{2 gtúi enn á fem Í: guð; Í og h nefnift fem * 



Tabla. 

fghij 
0pqt | A 
i: ſtäür, Eýr, enn í og y fem í: ſkir og 

tf yet; Æ eptir g'0g É beitir jæ fem í: gæði, 
fær, enn annar æ, {én Í: æði. 

au ei ey 

ber að nefna fem einn af, hoert um fia, t. d. 

au fem di Í auður; ei fem Í eiltfð (ftaf: 

iſt ei Vegir: e i lif — Lifð — eilífð) 26 
eins e Í; gyða. * 
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Que Tabla. 

ba bú be bé bi bí bo bó bu bið 
by bý bæ bo batt bei bey 
ca co (it ce ti ca co 
da Dd De de di dt Do bú Du bú dy 
bý bæ.ðg batt dei dey 

fa fá fe fé fí fí fo fo fú fú fy 9 
fæ fo fan fei fry 

Sie Tabla. 

ga gd gé gi gi go gó gu gú av 
að aæ zo gau gel gy. 
ba há he bé bi bé bo hö bu þú 5 
bý bæ bó hau bei hey 
Fá fí Fé. fí Fí fy fó tu túfy kh Ee 

„Eg Enn kei key 

la-lá. le lé lí lÉ lo Tó lu lú ly lh 
læ lo lau lei ley 

Ada Table. 

ma tá me mé mí mí mo mó mu 
mú my ný mæ mó mau Mei mey 
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ta ná ne né ni ní no nó nu nú 
ny ný næ no nei ney 
pa þá þe pe pi pí po po þu þú py 
ph pæ po pau pei pey 
ra tá te té ti tí ro tó ru tú ty 
rh ræ ro rau tei tey 

Bta Tabla. 

fa fá fe fé fi fí fo fó fu fú fy ſh 
fæ fo fan fei fey 
ta táteteti tí to tó tit tú ty th 
tæ to tau teity 
va vá ve vé vi ví vo Þó vu Þú 
vy vh bæ vð vau vei veg 
Þa þá þe bé hi bi bo þó þu Þú 

by þy boe bo þau þei bey 

Gte Tabla. 

ab ac að af ag ak al áb em en 
ep et ið {8 íl ít ít ív iv ipob oc - 
od of og óð ól uk ul um ún up 
yp Ýr yð ýt yr Gð ac að af ok 
ol om on ox 
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auð aug auk aul aum aur 
eid eig eik eim ein eir eit 
eyf eyk eyg eyr eys eyt 

70 Tabla. 

bad ber bik bol bur byr bær 
bás bít bök büd býð bol 
Dal ber bið beyr dauf Dul 
báð.bif bút býr duün bor 
fag fel fim for fum fyl fæð 

- fot fat féð fín fót fyð feig faut 

gaf gif gor gyd guð gog gát 
ged gim gól gür ght gaur geif 
hab hef bið hof hug hyl bæð hom 
án her bít höp þið hyd haus heil 
jox jeg jok juk jof ját jör jug 
kad kis kok kul kyn kof kaf 
ker kif köf küt fyð kat kaun keyr 
Tag lek líð lof lut lyp lær lom 
Tað lén líf lón lüs lyr licer laus leif 

góa Table. 

mab mel mig mor mun mæt 



máð mer mil mót mið mys mol 
maur mein 
nam nef nid not num nær nos 
háð nid nóg nüp nýt naut nein 
pal þeð pik pot þun pyð pan 
pál þet pil pod púl peið þaut 
tag tef rig rod rum rym tað 
roð ráð red tót rif tún rÿk raus 
far fer ſig ſod ſum ſyn fær fat fáb 
fét fél fót fyr fúl ſaum feil 
tab tef til tog tug typ tært tom tay 
ted tid tól tun thr taum teyg 
ar vel við vog vær vok vel vín 
vör veil 
bad ben þíð Þol þur hyt bær bon 
hag Þér bid þóf þuf Baul þeyr 

9da Table. — 

abl abr aft agn akt all arnim 
ang apt ars afn att aſt aj 
ebl eðr efn egd elt ems end 
epl ett eſp ef elt 
ibl iðn ifs igt ilt ims ind ipp 



ttð ifm iſt iſt 
odd oft oͤgn okk oͤlm oͤns opt org 
oſl oſk oft 
ubb üdg üft ugr uks ull und upp 
urg uſl uſk uſt 

br ÿft ykl ýid ynd ypp yrr vſp 
yt yt. 

' abt æft agr aft alb am ænt 
æpt ard aſl aff att 
obl odl ofd san okl smm ond opl 
ord oſp gif oft 
augn aukt auls aums aurs auſt 
eigd eifs eids eikt eilt eymd eins 
eyps eyrs ilt 

10da Tabla. 

blá bró bjs bjá dri bvg fja fle frí 
glo qjí grú Dia blé bró hví fjá 
kli kro Evg ljá mjó njs pjá plo 
pre tjá fjá ſte flí ſmo ſny fþú fíæ 
ſvo tja tré tvi þjá bri þvo 

brjá frjó aliá grjö hrjä brjó knjä 
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þrjá ffjó fljó ſträ ſtri ſtrau sá 
þrjá brjo 

abls ánar akts allð aſks 
ebld elds eggs eptr erfd eſts 
ifſt iggs irdt ings iglt iſts 
olms orgs oſts odds orts orkt 
uggs üdgs ults unns urgs 

vlgs yrgt yrſt yrdt yfſt 
aungs eiptr eypts 





I
 
T
E
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I2ta Tabla. 

barn beins beft bind bisn 
borg bols burt bürs byng 
bært bork bangs datt dalp dett 
dint borg dupt býrð bæld dors 
farg feng fiſk fölk fugl fyll fœrr 
foſt feigs gakk gist gott 
gull gætt golt glaum geiſt 
bálð heng bind born huͤnd hæft 
hold hauſt heyrt heilt 
järn jels jórt jukk jord kann 
kert kind Forn kurt fýll 
fært koſt land leſt lind lopt 
lund Left lært logn malt menn 
miſs morb mund minn malti. 
mork meirt maurs nafn neag 
nidt nón8 nudd nægt nautn. > 
pall þeft pils pott pund þlæg podd 
rapt regn tift rokk ruſt rett 
rond raung reynt fátt ſegl ſild 
ſokn fult fynd ſkäp ſtip ſtad ſtor 
taung tals teikn tekt tínt tólg tuſk 
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tylft temd togl vatn verd vend 
vort vyrd vænt vond | 

5. Tabla. -- 

brand bjarg blund bráft bjorn 
braðl dreng drill brotn djüps 
dverg framt fjall flokk froſt flugs 
fugls gjald geims grund glöps 
hjalm hrips hlaups hvolp hjord 

kvitt krabb kvabb kroſs Elótt 
ljöſs marts margs mjüks mergs 
plátð prent plögs pilts präng 
ſkälm ſkuld ſkauts ſverd ſtund ſtrik 
ſläng ſleipt ſtaups ſtraum tregt 
tabls tjalb tromf treyſt tviſt 
verks vinds vopns valds vargs 
bjoͤns þræll bvogl bving bveing 
braung hjosn þrótt hvert 

Ada Tabla. 

ad⸗ all afráð aptsut agn-hald 
bog ⸗ i byr sja botn-⸗laus bar = a 
djarf = utbrott = ínn bvín a bverg: 
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ttt epli erg sja end⸗ i eið:a 
flann = í fjoln sir fra = bæt fljüg-a 
gaum- ur gadſk-a gam-an göd— 
ut Bjarta hriſt-a hvðlp= ur 
hvit- ur ileveg inn-legg t=vaf 
is⸗lag jätn-ing jom-früjard— 
teikn jört- ur kjarn-i kerl- Ína 
kpvitt-an kroſs-ferd laäng⸗ ffip 
led sur lif = tjón laus- üng morg“ 
un mann =fafn mót = byr metg= 
ur nátt far neitsun nord-ur 
mýt=inn preft sur parr-uk pen- 
ing poll- ur rom- ur tann = faf 
raͤd⸗legg tift sir ſum-ar ſälm— 
ur ſvins-kjot ſtraum-ur tälm-i 
tri faſt tjod⸗ ur tvi⸗malt und⸗ 
ut ux⸗i uðlsí um-fram verk— 

"fær vatns-bol voð = büd viðn: 
an yfsir yt⸗ri Ygla=a ynb=í 
ygg-⸗ ur afb = a ab=í ag⸗ir 
æft = ur ætt =ftör ótt =í olm-ur 
Ó:ji odd⸗hvpaſs orq= an tf: 
at ogn-ſmär odl-aſt ord- ugt 
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Ada Tabla. 

ad⸗ vor⸗ un at⸗-ker-i dft stats 
ur and-leg-ur borg-ar-hlid 
ban-a-ſcir bón= gúd =ut barn: 
leg sur daud- ffl <í Dverg = a = mið 
„doOð = a = fött bag = bjart sur eff: 
ju⸗friui ept = it = gjalð end⸗a⸗laus 
„ein=fam= all fól <nár síng fyll“ 
is vomb fjar= Leg nt fjand <finn= 
a geymſl-u⸗hüs gæb= íng = ur 
sqlið <full sur gaml = að = ut hroſs⸗ 
kamb ur bjart = a = forg hoͤg = lat: 
att hand = van=a inn *bú=i í 
Iaung = un ill-hreyt- inn inn“ 
lagd⸗ ur jól = a = bál jarð = at=" 
tætt jag =fam - ur jard = litið 
Bal < fníf = ur Earl <brot=a kät— 
leg =1tt Foll = þeid = ínn land=vætt: 

ut laung- u-haus lé= megn: a 
líf *feig = ur. mál = leyð a meb: 

al=tal mann = fyill= a — ur 
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165. Tabla. 

næt = ut = hvild nægfa * búr 
Nágl = faft=ur nær = fær = inn útt“ 
u⸗ſaung orr-a⸗hrid ótti“ 
legt oͤgn⸗mik- ill palla ⸗a⸗döm 
pisl⸗ar ijod par⸗ad-ur papp— 
irs⸗laus teynfl = 1 =ftand räd⸗ 
fvínna tæftar ⸗ar⸗-laus rotad⸗ 
mt fálsar = hræ fynb= a: fall 
faum = ad -ur fvart = cpgð = ut 
tann=a = ful tví = brægn í täl⸗ 
bræg ur tví = breytt út ull“ at: 
lagd und- ir = fæng túr: tll ene 
ux⸗ a⸗horn véla =fmíb vand— 
læt=i varn=ar = þína víð sind ⸗i 
yrn⸗ a kjot ýmusu scuft ypp⸗ 
át = legt ynd = i8 = legt æt = ti 
girnd ætt = ar =fmán æfi sislangt 
æpsand= í Þolegab=i Þjófn= 
ad-⸗ ur því slíf =ur þrá=lát=ut 
Bpsat= á old⸗ üng⸗ ur ebl⸗ ug⸗ ur 
ond-⸗verd-ur aum-ing- i audn-u 
⸗laus eyt⸗ ur⸗ſar ein = eygd⸗ ur. 
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4702 Tabla. 

c⸗ grein ⸗ ing⸗ ur afn = a: kjalk⸗i 
brun-a; fleid- ur böt-mal-and⸗ 
i djarf⸗ mann⸗leg- ur doͤms⸗— dr 
likt- an ept-ir-lät-ur ei⸗lif— 
leg- ur fjórn snus mabE= ur fiſk⸗- i⸗ 
veidzi gam-—an-ſam-ur gull 
häls = feft ⸗i hard⸗ ſtjorn ⸗ ar =í 
hrok⸗ a full⸗ ur {* vafðe Del = a 
inn st<leg sur jot⸗ un⸗ móð ⸗ ur 
jarg⸗ans = leg sur Bon = üngs— 
títsi Earl mann = legsur let⸗i 
„magi los-a-feng- inn manns 
doms⸗ ald -ur minn-is-verd⸗ur 
nh⸗ breit = ing⸗ at nenn= fng= at: 
laus of * ur Hf ill opin: berr 
an Þat sa vifn=a prent-un— 
at laun tenn í ⸗—ſmid-ja  tétt: 
át =meit sun farm ⸗vitſk = ú = bit 
fál * ar = fríð ur toll: heimt⸗ ar =í 
Ming.= u⸗ mju€ = zur UND sirsferlsi 
upp = vart = and = í vernd * at“ 
eng⸗ ill varð * þalbó * mað = ur 
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ytrei-hölm- ur ptſteza⸗ litt 
æft - v = mab = ur af = isláng: 
ur gbl = íngð = bjart = a or: 
magn = and = í auft = ut = Veg“ 
ut eyDð<isleg sur 

18d4 Tabla. 

and - var = a = lemð í betr = un = át = veg = ut 

tóm =a bagð eff -ur ept=ir = mæl a = lauſt 
fram-bær=islegsur.  gub-ræfn-ið-æf-Íng 
hlaup⸗ a⸗ boͤl⸗ u⸗ ſott Í tað = rétt = ind =i 

Jat-vard⸗-ar⸗ meſs⸗a kol-a⸗gjord- ar⸗ tíð 
lik- ams-⸗veik-ind i mid-ſum-ars⸗ vik- a 
na⸗ pin⸗ u⸗ ſtap⸗ ur of ⸗ſokn⸗ ar⸗ and⸗ i 

piſl- ar⸗ hug⸗ vek⸗ jur rétt = víð = is⸗ bóm = ur 
fann:leifð:fjær:leif-ur — trúnsað=at-eid ut 
ut san=landö=ferð=it vand⸗let⸗ ing⸗ a⸗ am⸗ ur 
Þrenn:íng-ar:há:tíð-in  ætt-ar:tolcu = iiſt⸗ in 

gnd:veg:ið-fúlcurnsar- aub⸗ mykt⸗ar⸗ til⸗ finn⸗ ing 

A9%a Tabla. 

„tn si Bjarn si Da⸗vid Ein-ar 
Stið rif Guðnsi $rócar Ys leif⸗ 
ur rifi sjón Jon Loptsur Magn: 
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ts Na⸗tan Odd⸗ur Detsurð Rafn 
Sveinn Teitcur Ubbsi Vals garð: 
ur Sngv sí Þórður Ön sund sur. 

I nofnum, fem ekki etu islendſt leift: 

c fem k á, undan a, o, v, til bæmið: 

€aop ⸗ar l. Raspe ar, Safp = ar 
Co⸗hen . Rosben Ko⸗ hen 
Culm. LE. Rulm Sum. 

enn ein8og á það ab lesaſt á undaſt e, 
i,b, t.ð. 

Ceres |. Seres „Ge: reð 
Ci⸗ce⸗ro I. Bisero Ei-fe =o 
Eyrns . Í Syrus Gy = ruð 
á undan odrum ſtofum lediſt c fem E t. b. 

Clodius l. Klodius Klosbisuð 
Crosus l. RKRrosus Eros fuð 
q leðift fem É t.ð. qóeb=ja l. fobsja 

t legift fem { á undan io ía íu ft. b. aulte 
ison Í. aufð=i=on gratsisa Í, gtaðsi=6 

Di =fi:tatsi=u vi-fi=tað =ien 
pb leðift fem ft. d. Pyilsip Í. Filip 

æ leif et. d. XÆl-i⸗ us l. Elsisuð 



24 

fra Tabla. 
Sg er mann e eff - ja. 

Gud hef⸗-ir gjart betsut vib mann · eff 
jen⸗a, enn býr sín. — ann hef⸗ ir gef⸗id 
henn⸗ i follcegr sí líf <am:d enn þeim. Hann 
hef-ir géf sið Henni fálu, fem býrsin hafa 

eit si. Sal min gete ur hügs-od, vilrjad og 
haft tilefinn=íngsar, það gétca dhre in ekkei. 

Gud hef -ir lik⸗a gáf id mann * eff a 
funn= Í mál, enn eff - í týr ⸗un um⸗ 

Bann befsir því ver— id mill st bett ei 

við han-a enn við býr = in. 

Mann eff -jurnsar eig = á þefð: svegnsa ab 
versa þaff- lát sat við gud, 

1 

Da forſt að jeg eg er mann= a ís 
vil jeg þatf = a honum. Jeg gét belt þafle 

að ben um með því, ad brúf <a vel ſtin⸗ 
fem sina, vil: jann, til - finn = Íng s una og 

mál sið. " 
Jeg brl - a vel Ein < fem sin sa þegar 

Íea læri það fem gott er. Jeg bruk-a val 
vil * jann þeg sat jeg vil gjor sa ein * úng = 
is það fem goit er. 

Jeg bruk a vel tilc finn < ing⸗ un⸗a 

Rr 
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þeg car jeg finn ætíb, hvað gott og ab 
illt er. 

Jeg brúf sa vel málsið, beg⸗ ar jeg 

ffygg=i albrsei' Gud ed-a meun mö 
tali mínu. 

Qlta. Table. 

Bor: elbr ar. min⸗ ir er⸗u góð sit 
"vib mig. 

Þeir haf⸗ a * ið mér lif⸗ id 9 ba 

t hald - ið því. 

Þeir géfea mér bag - leg = á — i, fot 

búð = a ſtjol. 

Þeir vernb sa mig fyt = it því, fem mér 

et ſtad⸗ legt. 

Þeir bann: a mér það, fem ER og 

að = * legt ét, 

eir lát e a mig lær = a þab, {em gott 
og * nyffamt er. 

"Þeir ann -aft mig og — ia, þeg: 

at eitt - hvad geng = ut að mér. 

Pad er aub = fjeð, ad þau hafa mifl= a 
áfi á mér. á 

Peſs vegn sa á jeg ab: elt: Á for 
elbr = a mín = a og þaff = a þeim. 

2 
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Seg vil æstib  gjar:á þab, fem þeir 
ífip = a mér. 
FJeg vil ald = rei gjör = a bad, ſem þei 

bann = a "mér. 

- eg vil gjorsa fyr=it þú aðt, fem 
jeg get gjort. 

Jeg vil.vinn = a fyr sie. þeim, þeg at jeg 

„ær orðinn flór. > 

Jeg vil ætíð hegd=a mér fvo, ab a 

gét sí haft gled⸗ i af mér. 

Seg vil fýn sa með hegd⸗ an minn⸗i, 

ab þeir haf- i upp = al i⸗d mig vel. 

Gud blefá í og lam=i oll⸗ um gðb: 
um „for eldr = sum Í 

-Oðue Tabla. 

Land⸗ id, fem jeg er fadd-ur í, heit sir 
fod⸗ ur = lanb. mitt. 

Seg er fæbb = ur t.38s fond = i, 38. lanb 

er mitt foð = ut = land. 

Margt gott á eg því ad þaffa. 
Pad géfsur af fér það, kg eg þarf til 

lifsins vidurhalds. 

„Það vernd = ar mig, heg⸗ at ein * hverr 

vil. gjöra ra mér ó = rétt, 
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Pad hjálp s ar. mér, þeg = ar jeg er 
nauð - ftabb = nt. 

Þab laun s ar mér, þeg - ár eg er vænn 

og bug = leg = ut. 

} Það geym⸗ ir bein mín, þeg sat eg be, 

þreytt = ur af lifs⸗ ins erv⸗ id⸗i. 

Jeg vil lær = a bad, fem er nyt - fam = 

legt og gott." 

Seg vil ver = a foft= gæf = inn, at - ork⸗ 
u u fam - ur Í verð = i mínu. 

Þá verd eg gagn = leg: = ut inn=búi 

foð-ur landi mínu, beg⸗ar jeg er ob = 
inn ſtör. 

Jeg vil þá bjálpa fo um mín um, 
fem bágt eig sa. 

Og bvét sja abrsa til ibn=i og af: 
ot :u með bæm i mínu. 

þá þyfir fod⸗ ur = land⸗ inu vænt um 
mig og felur mig gób = anu iun = bú: a fínn. 

Guð blefg - i og varð: veit = —— a 

Is : land! 

2 * 
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Q5ja Tabla. 

da Tabla. 

aldr-ei dylst illsk-an tl elli 
beir-a “er ad gáng - ast fyr “ir 

blíd-u enn strid - u 

dand - an= um fær eng -i aptr = ad 

ekk-i er þad allt best, sem barn-i þykir 
fæst ord haf-a minnst-a á -byrgd 

gott er gód-ann vin ad hrepp - a 

hygg inn er sá sinn-a ord-a gæt-ir 
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2 

idu-in eyk-ur all- a ment SS 

jafnt er, þá kinn- hest - ur er gold- 
inn kjapts- högg -i 

kátt er þeim ei kénn-ir sorg 

lát ann-ars wít-i þér, ad varn - 

í adköl verdi. FP R 

mann - ord lif- ir ept-ir, þó — 
ur sinn dey⸗· i | 

neyt- askál ork<i vid erv- id “i 

opt er sjálfum vél verst 

prett- ur og. púki bjugg - u Í ein= 

#5 umbúk-i 

Fád er ó-rád, nema-a í tím-a sé tekið 

sjáld an véld ur einn, þá tveir deil a 
til þess eru vond dæmi ad, varast þau 

' unn mér lítid, nnn mér leag Í 

vél sé Þér, hrís! þú gjör ir börnin vís 
ýmsir eig a högg í:annars gard 

þad er hvers list, sem hann leikur 

æ tíd dreg ur nokkud til þess, sem 

verd a „vill“ 

öl faung ford ist fá tæks gauug 
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Skritnar fmáföant. 

id hafið, bótnin gób! bíft beytt imfar ſog⸗ 
ut um beimfEíngja noffra, fem fallabir hafa 
verid Bakka⸗brædur. Jeg ætla nú effi að. 

feigja ykkur neitt af beimffupgtum þeitra, held⸗ 

ut frá odrum eins heimſkum, eins og fagt er 
að þei hafi verið, ög kalladir hafa verið Mol⸗ 
byggjar. Pykiſt eg hafa fengid góð fagur 
laun, ef þib hafið gaman af fögum mínum 

og leðib þær. með ánægju. 

1. 

Pad er fiður, þegar. Eonúngar beya, ab 

hringt er ollum kirkjuklukkum í landinu á hver: 
jum degi, meðan „líf þeirra ftanda ógreptrub. 
Mú er. fagt, ad einhverjufinni dó Fonúngur 

Molbygtzja, og urðu þeir því ad halda 
btíngingum „uppi Daglega einsog aðrir. Þá 

bat ſoo til od klukkuſtreingur þeirra {lifnaði 

og var enginn fá, et vildi géfa nýann ſtreng 
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til. Fundu þá Molbyggjar uppá því fnilb- 

artábi, ab reifa ftiga upp vid kirkjuturninn, 
þar fem fluffur þeirra bénau og láta einn af 

Þeim gánga upp og halba fér í firengftúfinn; 

Þá fom annar og hélt um fætur hans og fóo 

hverr niður af odrum, þartil er ná mátti í 

fætur þefð nebfta. Nu átti ab fara ad bring: 
ja, enn nærti má géta,. ad manntetrið, fem ' 

hélt sum  ffrengftúflnn, efſtur af llum, hafi. 

orðið: ſärhendtur; hann. bað. lífa hríngjarann, 
ad lofa fér. ad núa faman hondum ädur enn, 

hann, fæti, ab, þríngja. „ Enn hvernig fót þá? 
Heimſtingjarnir duttu allir og komuſt beir þá 

af, {em að eins beinbrotnudu. 

— 
ist. 

2. j 

Einufinni hefðu nokkrir Molbyggja 
feit ſig {lotum beinum ä jgrðina í bring, {vo 
ab fætur“ þeirra láu faman.. Þegar þeit ætl- 

- nb að. ftanba upp aptur, gátu þeir ómagur 
lega þefft í fundur fætur fína og fátu því kyrr⸗ 

ir, því einginn viſsi á hvaba fótum hann átti 

ab ftanba. Þá géff mabur framhjá og báðu 
Molbygtjar bann, hverr í fínu nafni, ad 
ſegja fér til fóta finna. Hann benbti hvér= 

jum á fínar fætur og féipadi þeim ad draga 

A ——— 



hn 

33 

þá ab fér, enn þab tjábi efli. þá tóf mað: 
urinn gaungu ftaf fínn og lindi með honum 
fætur hvers fyrir fig. Hvað haldid bid þá“ 

born mín! ad Molbyggjar hafi gjort? 

3 J 

Einhverr hrekkföttur taldi Molbygg⸗ 
jum eittſinn tru um, ad vífingar væru komn⸗ 

it í lond þeirra. — Vildu þá Molbyggjar 
fela fyrir vikingum þab, fem þeim þófti vænft“ 

um, enn það var Firfjufluffan þeirra. Toku 

þeir hana nú niður út turninum og tófu ab rúd= 

{laga um, hverſu varbveita ſkyldi. Kom beim 
nú faman um, ab ſokkva henni í fjó niður, brundu 
fram ffipi einu, reru með bana lángt út og 
ſokktu henni. Enn nú fáu þeir fyrſt ab elti" 
vart audveldt að fínna hana aptur. Þá flóð" 

upp einn þeirra, fem þóttift þinum fremri að ' 

hyggindum og fagbi: það er lítill bandi ab finna ' 
bana aptur, við gétum feit merfi við hana! 

og í því fama tefur bann upp bníf finn, tálg= 
at {foru í feipinn d féipinu og ſegir: herna 

koſtudum vid henni út! Þá fóu binir allir 

og trúbu, að þeir mundu fínna klukku fína, 
þegar vífíngar væru burtfarnir. 
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4. 

Einufinni bráft. Molbyggjum fílbar= 
abli þeirra og þótti þeim ílla, því ſoltud ſild 

par befti maturinn þeirra. Peir fenbu þá 
mann í faupftadinn og létu hann kaupa eina 

tunnu. af faltabri fílb. Nü me því fílbin 

var býr, fom þeim áfamt um ab láta þejða 

ſoltudu fílb í tjorn noffra, fem var í bygd⸗ 

arlagi þeirta, því þeir efuduſt effi um ab hún 
mundi tímgaft géta í vatni einð og lifandi 

fíld, og þyrftu þeir þá aldrei — ad kaupa 

ſaltada ſild. 

Nerſta vor á eptir komu þeir nú með 

fílbarnct fín og ætluðu mí að veiða ſaltada 

ſild í tjorninni, enn fengu effért. Eptir mifla 

og lánga fyrirbefn fengu þeir loksins ſtörann 

og feitann ál og Eénndu honum nú allir um, 

að hann hefði jetid fíldina þeirra, fyrſt bann 

vart foo feitur, því ſtyldi hann fæta þeim 

" gtimmafta og barbafta dauddaga. Sumir vildu 

brenna bann, aðrir beingja, noffrir berja þann 

til dauds og fumir ſkera bann í parta. Þá 

fom fram gamall og teyndur Molbui, fem 

eittfinn hafdi verið nærri brufnaður í fjó, 

"og fagi, ab hvergi hefdi fér þóft verra ab . 

vera enn Í fjónum og lítt mundi álnum vera 



35 

varid; það væri því ſitt ráb, ab drekkja ſtyldi 
álnum í fjó. Þetta þófti ollum óffarád, og. 
nú var“ róið með álinn lángt til hafð, þvo 
ómogulegt væri fyrir hann ab ná lanbi apt- 
ur. Þegar þeim þófti nógu lángt vera roid, 

létu þeir álinn í fjóinn, enn þegar hann fann, 

að hann fom í vatnið, tóf hann ab fyrifla 
meb ſpordinum og lifna við aptur. - Þá 

fagbi binn gamli Molbüi: ffobio pid, hvað 
aumfunatlega. hann ber fig; þetta viſsi „jeg, 

fjóðaubinn er bardur abgaungu ! 

B. 

Eittſinn kom ſtorkur äakur Molbyggja; lífs 
abi þeim það miður, því þeim þótti fem bann 

mundi tróba „niður fornftángirnar. Sendu 

þeir þá bygbar fmala finn til ab refa hann 

burt. En þegar fmalinn átti ad fata, urbú 

þeir þefð varir, ad hann var flórfættur mjog 

fvo aubfært var, ab hann mundi troða niður 
meira forn enn ſtorkurinn. Nu voru þeir 

apfut rädalauſir. Loksins var að ráði gjort 

ab bera ffylbi fmalann yfir afutinn og nú var 

tefin grindahurd úr garbóblibi og fmalinn 

borin “ð" henni af átta mónnum yfir afurinn, 
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til ab vefa burtu ſtorkinn, foð hann Fylbi = 
eki — nidur naga 

6. 

í gbtu finni fóru Molbyggjar fjóveg 
„£ <Faupftað. Peir fomu inní elbhúfið hjá 
faupmanni þeim, fem þeir áttu kaupin vib, 
og á gólfinu flóð pottur med fjóðandi baun: 

um t, því hann var rétt nýtefinn af hlöd⸗ 
unum. - Þetta þótti þeim  unbatlegt og láng= 

abi til ad eiga: þvílífann - pott, fem fjóba 

mætti í elblauft. Nú foludu þeir pottinn af 

Faupmanninum fem feli þeim hann við háu 

verbi og þófti nú vænt um „ab hafa fengib 

pott, fem eingann eld: þyrfti: til ſodningar. 

A heimleiðinni knüdi bráðlætib þá til ab 
renna pottinn: flvar, og ætludu: þeir nú ab 

ſjoöda fér baunir, því þær hofdu þeir með fér 

uͤr Faupftabnum. Meir fóru fjóveg. og vilbi 

nú einn þeirra foffva í þottinum, enn mifti 

hann til ollrar óluffu, fvo hann ſokk ſtrax til 

botns. Nu ſtödu allir uppi radelauſir, þar 
til ev einn af þeim baudſt til ad fæfja pott: 

inn, enn hinir ſtyldu liggja kyrrir með bát: 

inn. á meban. Hljop hann nú á faf, enn 

fom efti aptur; fóru þá. hinir ab tala um, 

FA ETTIR VG 

a Tn ü—8 

nn 
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hvad því mundi valda ab hann Fæmi efti og. 
fendu annann ab tefa eptir honum, enn bann, 
kom efti ab heldur. 

Þegar þeir nú hofdu beið fengi eptir 

mönnunum mæ pottinn, fegir einn af þeim: 

við féulum efti bíba lengur eptir þeim, piltar ! 

því annadhvert eru þeir ab fjóða í honum. 

filf banda fjálfum fér, ellegar þeir eru farnir 

neðri veginn heim, og ætla fér {vo ab hafa 

okkur ab hädi fyrir þab, ab vib biðum eptir 
þeim. Nu tófu þeir barníng mifinn heim: 

leibið, enn fomu famt fyrri enn hinir tveir 

lagsmenn þeirra med pottinn, 

7 

Madur noffur tok ſer fyrir vinnumann 
pilt af Molbyggja ætt, var bann Ýjá 
húfóbónda fínum í góbu gengi, ſokum trú: 

— mennſku hans. Eitt finn ſendi huſsbondinn 

| Þann gánganbi bífna lánga leið, fvo að hann 

átti fimm baga ferð fyrir hondum aleidis. 
Þegar hann fór á ftab, fegir hüſsbondinn, ab 

„bann ffuli tafa fér hefi. á leidinni, ef hann 

verði lüinn. Nu fe brengurinn leiðar finnar 

í þrjá baga og et Þefð efti gétib, að hann 

yrdi mjog lúinn, Enn fjórða baginn var logn 
“ 
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eg ſoͤlarhiti mikill og toͤk hann Þá ab gjor⸗ 

aſt vegmödur og lúinn. Þá minntift hann 

þefg, ab húföbóndinn hafdi leyft honum ad 

tafa fér heſt, fnéri beim aptur og fpurbi 

húfébónbann, hvern hann mætti helſt tafa af 

heſtunum bang. Huſsbondinn gat effi varift 

'blátti og fagbi: allajafna eru Molbygg⸗ 
jat fjálfum fér lítir. 

1. 

Heimſtingi nokkur, fem pekkti tvo bræður, 
frétti ad annar þeirra særi dainn. Skommu 

feinna hitti bann „hinn lifandi og fegir við 
bann: jeg hefi ab fonnu beytt, ab annar 
ykkar bræðtanna væti Dáinn, enn veit efti 

hvert heldur þab ert a eba bann bróð- 

ir þinn. 

2 

Bónbamabur nvffur -mætti fjólflæðbum 
manni d mjórri gotu. 3 því þeir mættufi, 

nam hinn fjólflæbbi madur ſtadar og fagbi: 

með breifáugum foip, jeg er ekki vanut að 

gánga úr vegi fyrir þufðum ! Bónbamennið 
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fvatabi : þab jeg ætíð, og fræfti út úr 

ggtunni. 

3. 

Madur noffur hafði í morg dt verið 
ſtrifari hjá Eaupmanni og ſtilad og ffrifað 
bréf bans til annara faupmanna. Pegar 

bann nú einufinni fat og ffrifaði verðflunar 

bréf til kaupmanns utanlandó, kom búdar= 

Drengurinn ínn í ffrifftofuna til hans og bat 

honum þá fregn, ab húföbóndi þeiira befði 
ordid braädkvaddur. Nu fá: hann, að þeir, 

fem hofdu haft vibífipti við hüſsbönda hang, 

utðu að fá ab vita lát hand, og af því bandi 
var vanur að ffrifa oll bréf í nafni hüſs— 
bónbang, þá bætti hann peſsu vid í gl þau 

bréf, fem hann nú vat ab ffrifa: að endingu 

vil eg effi bylja yður þefð, að Drottni Þófn= 

abift ad Falla mig baftatlega burt úr heimi 

þefðum, í bag um hábegið bil. 

á. 

Hvernig ſtendur á því, fagbi búlítill breing: 

ut, fem var í lambafetu með tveimur vinnu= 

móunum fóður fínð, að jólin gengur umir á 

|! 
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þvetju kvoldi i útnorbri, eun Fémur upp á 
morgnana í lanbnorbri þarna yfir fjallinu. 

Pad er atíb vant að vera foo, fagði 

annat vinnumaburinn, að fólin gengur undir í 

veffri, enni tennur upp i auftri. Solin rennur til 

viðar í veſtri, enn á nóttunni fnýr jordin fér 

við, ſvo ad fólin kemur peſsvegna upp yfir. 
fjallinu í auftri. Per fýnift fetta máfte ſtrit— 

ið og jafnvel óffiljanlegt, enn {vona ſtendur 
famt á því. Þegar þú. ver betur, géturdu 

ſpurt preftinn að því, þann gétur ütliſtad fyr= 
it þér, maðurinn fá, hvernig á þefðu ſtendur. 

„1 mikill heimſkingi ertu, ſagdi hiun vinnu= 

madurinn. Nei, jeg veit betur hvernig fólin 
fer ab; hún fer glbúngið ſama veginn heim 

aptur á nóttunni, fem hún fót ad beiman á 

Daginn, enn á nóttunni er dimmt, flónið þitt! 

- fvo hún féft efti, þegar hún laumafi {vona beim 

aptut. Svona ſtendur nú á því ! 

5. 

Gjómabur nokkur flóð eittſinn vid ſtip 

ſitt og beib eptir lagsmonnum fínum. Kom 
! þá til hans ſmidur nokkur, fem pökiſt vera 

hvorjum gbrum ſtynugri, og vildi géfa ſig á 

tal við fjómanninn til ab láta bann beta 
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hverſu vitur þann væri. Enn ſjömadurinn 
anðabi honum flutt og gott uppá hverja ſpurn⸗ 

íngu. Loksins ſpurdi fjómabutinn: Ívar bó 

hann fabir þinn? gödurinn minn! ann varð 

á fEipreifa, fvarabi fjómaburinn. 

„Gm: Enn þvar bó hann afi þinn ? 
Gjóm: Hann var lífa fjómabur og lifdi 

á fiſtiveidum. Eitt kvold þegar hann var á 
fið, gjörbift. hvaſsvidur milib, og hefi eg ei 
ſjed hann fíðan. þegar þetta ly vat ieg 

ofurlitill drengur. 
Sm. En hvar bó FR — þinn? 

ESjom. J F vatni. 

Sm. Jeg er slbúngið hiſsa! Allir for⸗ 

— þínir hafa druknad, og þó ert þú ia 

bjarfur, ab: fara á fjó? 

Gjómaburinn reiddiſt efti FT nr 
dvftum ſmidsins, heldur var þab ein og 

honum þætti gaman ab þeim. Hann géft 

ab ſmidnum og ſagdi: med leyfi, herra góður ! 
hvab leggid þér fyrir ybur? 

Gm. eg et ſmidur eins og hann fad⸗ 
it minn fæll. 

Gjóm. Það er fvo; enn hvar bó þejði 

inn fæli fmibur? 
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Om. ann bó hægum dauda í rúmi 
fínu. 

Gjóm. En hann fabir hang? hvat 
Bó bann? 

Gm. Allir forfeður mínir hafa báið í 

rúminu umfríngbir #. forgjandi ættingjum 
og vinum. 

Enn, ljúfurinn minn! ſagdi nú fjómað: 
áin Bröfandi, hvernig þori þér þá nott: 
urntima ab, leggjaft í túmib 2 það er bæma: 

laus dirfſta, því einhverntíma verður þö túmið 

ydar bani. 

Gmiðurinn varb fneiptú og reiður, og 

- ætlabi að fata ab fegja eitthvað ofur heimſtu— 

legt, en í því bili komu lagsmenn ſjömanns⸗ 

ins, hrundu fram ſtipinu og logdu frá landi, 

enn ſmidurinn ſnautadi þeim. 
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1) Einíngar 

2) Zugir 

3) Hundrud 

6 

1 

á) Þúðurðir 
5) 10 Pusundir 

6) 100 Þúðunbir 

lala, o|o|o|o 4 }2 | | 

7) Millíónir ali a þilili|i 
8) 10 Millíðnir. 
9) 100 ; Millíónir 

10) 1000 Míllíónir ER olc|s lolo'0!3lo|0 
11) 10000 Millíðnir 1 

12) 100000 SRillíónir 
13) Billíónir 

14) 10 Bilíónir 
— — — — 

15) 100 Billíónir - 
16) 1000 Billíónir 
17) 10000 Billignir 

18) 100000 Billíðnir 

| 

19) Srillíónir 

og fvo framvegið. 

125, 8f3!7|9lz 
o áþ0O|0|0fþ0(0 (040 ;0)0f0/;0|0g0|0 1100, 0p0,0. 1240 ;0 
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Hid fyrfta Bæmi leðift þannig: 6 trillíðnir tvo 

hundrud fimtíu og átta püſund þrjú hundrud 

fjotíu og níu billíónir, too hundrud og fjórtán 

puſund og tog hundruð millíðnir fer hundrud 
Þrjátíu og fim þúfund fjógur hundrud tuttugu 
og einn. Hid annad bæmi Í trillíón. Hid 
þriðja bæmi Í trillíón 2 billiönir 8 millíónir 

fjogur Þúfund eitt þunbrað tuttugu og fer. 

Les eptir foblunni hér fyrir framan þefði bæmi: 

3,762,076,416,007,364. 397,412,645. 

90,064,163,073,218,674. 973641230741. 
598456780101118. 3912703641207684. 

Peſs er yfirhofud ab gæta, ab -fölurnar bafa 
egi einafta gyldi eptir mynd og lögun þeitaa, 

heldur eptir plátðinu fem þær ſtanda á. Pann⸗ 
ig er í 4ða Dæmi í toblunni feinafti ſtafurinn 

1 tfufinnum minna gyldis enn fá nærfii, fem 

er Í tugur, eður 10; þefði aptur 10 finnum 
minna gyldis enn fá Sji nærft fyrir framan 

fem þýðir 1 hundrad, eður 100. Hundrads 
- ftafurinn 10 finnum minna gylbið enn fá |, 
fem ſtendur þar fyrir framan, enn það er Í 

þú urð (1000), einfng þúfunda ; þarnærft tém- 

ur Í tugur þúfunda (10,000), fvo 1 þunbra 



ab þúfunda (100,000) og lofgin8 er 7di ed⸗ 

ur fremfti ftafurinn í bæminu 1 millíón, ed⸗ 

ur, eining millíðna. Þannig má halda 
fram med tugi millíóna, hundruð millíðna 

í þúfundir, tíu þújundir og hundrad þúfundit mill: 
íðna og fvo framvegið. Af þefðu féft, ab vel 
verður ab gæta ab plátðum tóluftafanna, þeg: 
ar ſtörar tolur á ab lefa, og efti nægir ad 
þetfja einúngið mindir þeirra.  * 

Tolur Romverja. 

L X. L C. D. M, 

1. 5. 10. 50. 100, 500. 1000. 
Pegar einu ftafur ftendur optar enn einufinni, 

þá á gyldi allra ad leggjaſt faman t. b. 

XXX — 30., CC — 200. 
Þegar ftafur minna gyldis ſtendur fyrir apt- 

an anuan ffærra gyldis, þá á að telja hann vib 

X1 = 11, CX — 110. MDCL = 1650. 

Enn ef tala minna gyldis ſtendur fyri, 

framan adra ſtæerra gyldis, á ad telja 
bana frá t.d. IF = 4, IX =9, XL = 

40, xXC == 90, XÐ == 490, 

Frd þefgari teglu er þó M unbantetið, 

poi pegar tala minna gyldis ſtendur framan 
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við það, þá ber ab margfalba -M með henni 

t. d. M == 2000. VM == 5000. 

ab ér efti nóg, bornin góð! að géta lefið 

og leſa ordin  teiprennandi og vidſtodulauſt 

hvert af odruz þá verður lefturirn eins og 

fuban í bæarlæfnum, fem aldrei hættir, heldur 

et altaf bin fama. - Gá fem (eð vel, hann 
bagnar {mátt og fmátt í leffrinum, þar fem 

„bann fjer ſtanda þefði ! 

" afbgreinin gar⸗ merti: 

1) Punktur () fegir til. ða bætta 

fulí noffud, fon fem um tvo eba þrjú anbar= 

tot og á þar bjá leftrarrómurinn ab læffa 

nokkud á tveimur þremur eða fjórum ſiduſtu 

ſamſtofum nærft undan þefðu merfi. 

2) Strikpünktur () þýbir ab bætta 

ſkuli ſoo fem eitt andartak og læffa leſtrar— 
tóminn þérumbil ein8og við {.) 

8) Strik () þýðir að hætta ſtuli lítib 
titt foo fem andartafi nemi, enn leſtrarrömur— 
inn bæffar eba fæffar eptir fríngumftæðum. 

4) Gpurning ($) Gytir þetta teifn 
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"má hætta "jafnvel nokkud meira enn vib (.) 

(nema þar fem ný lína kemur á eptir (.)); 
á tómutínn að fara jafnt bæffanbi á þremur 

ebut fjórum: feinuflu famftsfum undan þejðu 
„merfi, enn vera hærftur ſeinaſt; verður 

ſpurningin því þýbíngar meiti, fem lengur 

ét þagað.. 

5) Avarp () hefir þagnargylbi alika 
og ftriE G), enn leſtrar romurinn læffar ab 
ein8 á feinuftu ſamſtofu á unban. 

6) paͤnkaſtrik (—) veldur lítilli þoan, 
enn engri breitíng á leftrarrómiuum. 

7) Band (⸗) famtengir ord fem abs 
ſtilin eru í atkvcedi. 

8) Urfellir (') géfur til Fynna ab eina 
hver hljodſtafur egi efti ab heyraſt. 



Lbs-Hbs / Íslandssafn 

al 611829 



— — 


